Op de Facebookpagina van Orbiton worden
regelmatig berichtjes geplaatst, die
gelezen en gedeeld kunnen worden door
de mensen die de pagina “leuk” vinden.
Inmiddels zijn dat er al 144. Het berichtje
over Harry heeft 279 mensen bereikt,
waaronder oud-leden, die regelmatig nog
iets van zich laten horen via onze
Facebookpagina. De berichtjes die
binnenkwamen om Harry te feliciteren zijn
voor een keer overgenomen in deze
nieuwsbrief, zodat Harry deze zelf ook kan
lezen.

Nieuwsbrief
April 2018
Belangrijke data:
Vrijdag 30 maart
T/m vrijdag 20 april
Vrijdag 6 april
Dinsdag 10 april
Vrijdag 13 april
Zondag 15 april
Vrijdag 20 april
Maandag
Vrijdag 27 april

Recreantendubbelcompetitie 20.00 uur Essesteijn
Spelen kan van 20.00 – 23.00 uur in Essesteijn
Recreanten- en Mannencompetitie 20.00 uur Essesteijn
Husselen DIMO
Mannencompetitie 19.30 – 22.30 uur De Fluit
Recreanten- en Mannencompetitie 20.00 uur Essesteijn
Deadline aanleveren kopij nieuwsbrief nieuwsbrief@orbiton.nl
Mannencompetitie 20.00 uur Essesteijn
Bestuursvergadering 20.00 uur
Koningsdag Zaal gesloten Geen badminton
Laatste dag JUMBO actie

Donderdag 3 mei
Donderdag 10 mei

Geen badminton
Geen badminton

Zaterdag 16 juni

Clubdag 12.00 – 17.00 uur

Standen Mannencompetitie
Team 1
Team 2

13 punten
20 punten

3e

plaats
3e plaats

Standen Recreantendubbelcompetitie
Team 1
Team 2
Team 3

8 punten
10 punten
9 punten

2e plaats
2e plaats
3e plaats
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Harry van Kuilenburg 85 jaar
Dinsdag 20 maart vierde Harry van Kuilenburg
zijn 85e verjaardag. Harry -en Loes- hebben
heel veel voor de badmintonsport in
Leidschendam betekent. Dat begon in 1970,
toen BC SIO werd opgericht. In het
lustrumboekje “10 jaar SIO” is te lezen hoe dit
tot stand kwam:

Het spel gaat beginnen
Het plan van een aantal heren en één dame om een heuse badmintonclub op te
richten, resulteerde op 25 mei 1970 in BC SIO. Loes en Harrie van Kuilenburg speelden
badminton bij BC Delft en toen zij naar Leidschendam verhuisden, werd Delft een
beetje te ver voor hen. Loes bleef nog in Delft spelen, maar trainde bovendien nog bij
Mariahoeve, en daar maakte zij kennis met Ed Böttger, ook een Leidschendammer.
Zodra bekend werd dat er in Leidschendam een sporthal gebouwd zou worden, vormde
zich spontaan een bestuur met Harry, Loes, Ed en nog twee badmintonners die lid
waren van Mariahoeve. In de eerste bestuursvergadering werden de doelstellingen
bepaald: BADMINTON IN RUIME ZIN, hetgeen wil zeggen jeugd, wedstrijd en rekreatie.
Ed nam de voorzittershamer ter hand, Harry regelde de correspondentie én beheerde
daarnaast de kas en Loes werd manusje van alles.
…..
Pure bluf van Harry op de eerste vergadering met de gemeente, leidde tot het drie maal
drie uur inhurenvan de nieuwe sporthal, terwijl er nog geen enkel lid was! Maar BC SIO
groeide uit tot een volwassen badmintonvereniging: op 10 oktober 1970 telde zij 23
leden, drie weken later waren het er al 100! En halverwege het seizoen maar liefst 170!
Inmiddels is SIO al bijna 20 jaar opgegaan in BC Orbiton met BC Leyton en MCC.
Harry en Loes spelen nog steeds op de dinsdagmorgen en Harry komt nog heel vaak in
De Fluit om -vrijwillig- les te geven en tips en goede adviezen te geven. Daarom heeft
het bestuur Harry in de week dat hij 85 werd eens in het zonnetje gezet om hem te
bedanken voor alles wat hij nog
steeds doet voor onze vereniging.

www.lindakaiser.nl
Nieuwsbrief BC Orbiton April 2018 www.orbiton.nl nieuwsbrief@orbiton.nl

Reacties op Facebook voor Harry
Ron Witteman Geweldig! Ik herinner me zoveel van hem, bijvoorbeeld een interview dat ik met hem had
voor de speciale SIO Sirene met het ??? hoeveel jarig ??? bestaan? Ik ga het van de week opzoeken. Ik heb nog
heel veel SIO Sirenes van die tijd! Gefeliciteerd!
Angeline Lentz Heel terecht deze erepenning voor Harry. Ik vind het geweldig dat hij altijd aanwezig is bij
onze thuis wedstrijden. Altijd staat hij klaar met raad en goede tips. Gefeliciteerd Harry, en hoop je volgend
seizoen weer te zien.
Fred Dümpel Ik neem mijn petje af voor Harry: 85 jaar en nog altijd zo actief met de badmintonsport bezig
(trainen, maar ook zelf spelen op de dinsdagochtend).
Ik waardeer ook altijd zijn aanwezigheid, wanneer
wij thuis onze competitiewedstrijden moeten spelen. Hij staat ons dan altijd met raad en daad bij.
Ook aan onze tegenstanders heeft hij wel eens advies gegeven (ná de wedstrijden natuurlijk!!!). Wat Harry
het meest siert is - ondanks al zijn kennis en ervaring - zijn bescheidenheid. Gefeliciteerd Harry en ik hoop dat
wij nog heel lang van jouw aanwezigheid en enthousiasme voor de badmintonsport mogen genieten.
🏸

👍

Willy Leijnse Een terechte erepenning!
Robert Hoogland Terecht! Zo’n hart voor de club en de sport!
Monique de Waal Gefeliciteerd Harry !

Fotoalbum seizoen 2017/2018:
https://myalbum.com/album/IADUJw3Kr5kK
Fotoalbum seizoen 2016/2017:
https://myalbum.com/album/BYTEqlY0QW5H
Fotoalbum seizoen 2015/2016:
https://myalbum.com/album/qL4IfDdtzpGU
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👍

JUMBO actie in Leidschendam-Voorburg.
Als je je boodschappen bij de JUMBO haalt, heb je misschien gezien
dat ze een actie hebben.
“JUMBO sparen voor je sportvereniging”.
Deze actie loopt in beide vestigingen in Leidschendam-Voorburg.
Bij iedere € 10 die je besteedt ontvang je 1 punt. Deze punten kun je in de JUMBO
Leidsenhage deponeren in een speciale doos bij de servicebalie. Verschillende
sportverenigingen doen aan de actie mee en voor iedere vereniging is er een aparte
doos. BC Orbiton doet hier ook aan mee.
Je kunt de punten ook zelf online activeren, maar de voorkeur is om ze in de doos bij
JUMBO Leidsenhage te deponeren. Iemand van het bestuur haalt ze er dan uit en
activeert de punten.
Er is € 5500 te verdelen onder de verschillende verenigingen. Degene met de meeste
punten krijgt uiteraard de grootste hap van dat bedrag. De gespaarde punten kan de
vereniging besteden bij een webshop, zie ‘www.jumbosparenvoorjevereniging.nl’.
Draag je de vereniging een goed hart toe dan doe je uiteraard je boodschappen bij de
JUMBO. De actie loopt tot 27 april.

In deze rubriek lees je “alles” over badmintonleden van
Orbiton. Omdat er op verschillende locaties wordt
gespeeld hopen we dat de leden elkaar op deze manier
een beetje beter leren kennen.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Eline Aarts en graag stel ik mij aan jullie voor.
Ik ben 23 jaar en ik woon in Leidschendam. Op mijn dertiende ben
ik begonnen bij Orbiton en ik ben tijdelijk gestopt op mijn vijftiende.
In december 2014 ben ik weer lid geworden dus ik speel inmiddels
alweer ruim 3 jaar met veel plezier. Ik heb ook een tijd de
recreantencompetitie gespeeld. De recreantencompetitie leek mij
leuk, omdat ik niet van singelen hield en dat hoefde niet met deze
competitie. Een aantal keer heb ik meegedaan met de voor- en
najaarscompetitie met een heel leuk team alleen ben ik dit voorjaar
daarmee gestopt, omdat ik, als het goed is, dit jaar afstudeer.
Momenteel ben ik bezig met de laatste 3,5 maand van mijn
opleiding, Pedagogiek. Deze volg ik aan de Haagse Hogeschool. Ik
houd mij voornamelijk bezig met de ontwikkeling van kinderen en hoe ik hen bij de
ontwikkeling kan helpen en ondersteunen. Daarnaast heb ik ook veel met ouders te
maken die ik ook ondersteun bij hun opvoedingsvragen. Het ziet er positief uit en ik
hoop begin juli mijn diploma in ontvangst te kunnen nemen.
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Naast mijn scriptie ga ik vaak één dag in de week naar school, vier dagen in de week
stage en werk ik op de zaterdag. Zondag is mijn vrije dag en dan ben ik vaak in
Vlaardingen te vinden waar mijn vriend woont.
Verder sport ik regelmatig nog in de sportschool en werk ik op de zaterdag bij boerderij
’t Geertje in Zoeterwoude. Hier werk ik in het restaurant. Op het moment is het bij ons
topdrukte, omdat de geitjes geboren zijn. Veel ouders met hun kinderen komen
massaal op ‘t Geertje af om de geitjes melk te geven. Ik ben al enkele orbitonners hier
tegengekomen ☺.

Half maart zijn we gestart met de Orbiton Jeugd
Clubkampioenschappen. Er wordt gestreden in 4
poules:
Jongens:
• Poule A: Max Leyendekker, Marc Edwards,
Dave Perquin, Tim Koning
• Poule B: Bastiaan Rudack, Marc Sieval, Bart
Pruyn, Stan Bogers
Meisjes:
• Poule A: Amelia Basuki, Melissa Basuki, Dhristi Bhatnagar, Hadia Khan, Lianne
van Bohemen
• Poule B: Frederique Nieuwenhout, Farha Khan, Naomi Lard
Op dit moment zijn er 14 (van de in totaal 25) wedstrijden gespeeld en de spanning bij
de deelneem(st)ers stijgt met de week... Een wedstrijd spelen is toch net even wat
anders dan de potjes die we wekelijks voor de training spelen! En voor de nummers
1,2 en 3 uit de poules staan mooie bekers klaar.
Deelnemers: HEEL VEEL SUCCES bij de komende wedstrijden!
Kees, Harry, Leroy & Edwin
BC Duinwijck landskampioen
Voor de 25e keer in de clubgeschiedenis heeft BC
Duinwijck uit Haarlem de landstitel gehaald. In een
zinderend en kolkend (en daardoor reuzegezellig!)
Maaspoort Sports & Events, versloegen de
Haarlemmers AviAir Almere met 5-1. Uit handen van
bondsvoorzitter Michel Bezuijen, die de
eredivisiefinale voor de eerste keer meemaakte,
ontving BC Duinwijck de beker!
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